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С ЛАВУТИ ЦЬКА М ІСЬКА Р А Д А К И ЇВС ЬК О Ї ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Про місцеві податки і збори
Керуючись ч.І ст. 143 Конституції Україии, Податковим Кодексом
України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від
28.12.2014 № 71-УІІІ,
п. 24 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
м іс ь к а

рада

В И Р І III И Л А :
1. Встановити в місті Славутичі такі місцеві податки:
1.1. податок на майно, який складається з:
1.1.1. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.1.2. транспортного податку;
1.1.3. плати за землю;
1.2. єдиний податок.
2. Затвердити:
- Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки (додаток 1);
- Положення про транспортний податок (додаток 2);
- Положення про плату за землю (додаток 3);
- Положення про єдиний податок (додаток 4).
3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Славутицької міської
ради від 20.05.2011 №239-8-УІ «Про місцеві податки і збори» (із змінами і
доповненнями), від 08.07.2011 № № 336-10-УІ «Про встановлення розмірів
земельного податку та орендної плати за землю та врегулювання питань,
пов'язаних з проведенням нормативної грошової оцінки земель міста
Славутича».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти па постійну
бюджетну комісію міської ради (Кучеренко А.Л.) та заступника міського
голови з питань виконавчих органів ради, начальник управління фінансів
Зайченко Г.В.
5. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2016 року.
В. о. міського голови,
секретар ради
26.06.2015
№ 1856-58-VI

З оригіналом згідно
Секретар ради

ІО.К.Фомічсв

•'Зад ато к 1
до рішення Славутицької міської ради
26.06.2015 № 1856-5,Ч-У1
П оложення
про податок на нерухом е майно, відмінне від земельної ділянки
1. Платники податку
1.1. П латниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які є власниками о б ’єктів житлової та/або нежитлової
нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової
та/або неж итлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній
власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих
осіб за належну їй частку;
б) якщ о о б ’єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником
податку є одна з таких осіб-власпиків, визначена за їх згодою, якщо інше не
встановлено судом;
в) якщо об’єкт ж итлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у
спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі,
платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
2. О б’єкт оподаткування
2.1. О б’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової
нерухомості, в тому чисті його частка.
2.2. Н е є о б ’єктом оподаткування:
а) об’єкти ж итлової та неж итлової нерухомості, які перебувають у
власності органів держ авної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю
утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого
бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) о б ’єкти ж итлової та неж итлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселенпя, визначені законом, в
тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) ж итлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у
зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;
д) о б 'є к т и " Ж й т г а о г т * ^ ? иии— і;ід іт*»му<*числі їх частки, що належать
дітям-сиротам, дітям , позбавленим батьківського піклування, та особам з їх
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календарний місяць у визнавш их Податковим кодексом межах, а са^-іе'у таких
розмірах:
1) для першої групи платників єдиного податку за всіма видами
господарської діяльності, визначеними Податковим кодексом для цієї групи 9 % відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
2) для другої групи платників єдиного податку за всіма видами
господарської діяльності, визначеними Податковим кодексом для цієї групи, 19 % відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
4.3. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку
для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами
293.3, 293.5,293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп
кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір
ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської
діяльності.
4.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп
господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або
міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку,
встановлений статтею 293 Податкового кодексу України.
4.6. Ставки єдиного податку для перш ої - третьої груп застосовуються у
розмірах та з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.4 та
пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу.
5.
Податковий (звітний) період
5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку' є
податковий (звітний) період встановлений статтею 294 Податкового кодексу.
6.
Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
6.1. Нарахування та сплата єдиного податку провадяться у порядку та у
строки встановлені статтею 295 Податкового кодексу.
7.
Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного
податку
7.1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
здійснюються у відповідності до статті 296 Податкового кодексу.
8.
Особливості нарахування сплати та подання звітності
8.1. Нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів
платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі
статт'ями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.
Інші питання щодо застосування спрощ еної системи оподаткування, які
не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм,
встановлених Податковим кодексом України.
В. о. міського голови,
секретар ради

Ю .К. Фомічев

